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ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายใหเปนระบบยั่งยืน
ตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒๐) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๑ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๑
(๒) ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๔) ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
“บริษัทสงออก” หมายความวา บริษัทที่โรงงานหรือกลุมโรงงานจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการสงออก
น้ําตาลทราย และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการใหเปนผูสงออกน้ําตาลทราย
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“น้ําตาลทรายโควตา ก.” หมายความวา น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หรือ
น้ําตาลชนิดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิตเพื่อใชบริโภคภายในประเทศ
“น้ําตาลทรายโควตา ข.” หมายความวา น้ําตาลทรายดิบที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิต
และสงมอบใหบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด จําหนาย เพื่อนํามาใชกําหนดราคามาตรฐานของ
น้ําตาลทรายดิบที่สงออก ในการคํานวณรายไดของระบบ
“น้ําตาลทรายโควตา ค.” หมายความวา น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์หรือน้ําตาลชนิดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดใหโรงงานผลิตเพื่อการสงออก
ขอ ๕ ใหประธานคณะกรรมการน้ําตาลทรายเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทรายโควตา ข.
ขอ ๖ ในการสงออกน้ําตาลทรายโควตา ข. ใหบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด หรือ
บริษัทสงออกที่บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด มอบหมาย ยื่นคําขอรับหนังสืออนุญาตสงออก
น้ําตาลทรายโควตา ข. ตอคณะกรรมการน้ําตาลทรายตามแบบ กน. 9 โดยแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุ ณ ภาพและปริ ม าณน้ํ า ตาลทรายโควตา ข. ที่ ป ระสงค จ ะส ง ออกตามสั ญ ญาซื้ อ ขายกั บ ผู ซื้ อ
ในตางประเทศ และยื่นสําเนาภาพถายเอกสารสัญญาซื้อขายดังกลาวที่ไดรับรองความถูกตองแลว และ
เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการน้ําตาลทรายกําหนด
ขอ ๗ ให ค ณะกรรมการน้ํ า ตาลทรายพิ จ ารณาคํ าขอรั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าต และเอกสาร
หลักฐานตามขอ ๖ เมื่อครบถวนถูกตองแลว ใหออกหนังสืออนุญาตแกผูยื่นคําขอตามแบบ กน. 10
พรอมทั้งมีหนังสือแจงการอนุญาตไปยังกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๘ เมื่ อ ได ส ง ออกน้ํ า ตาลทรายโควตา ข. แล ว ให บ ริ ษั ท ส ง ออก รายงานต อ
คณะกรรมการน้ําตาลทรายตามแบบ กน. 11 ภายในสามสิบวัน นับแตวันสงออก
หมวด ๒
การอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทรายโควตา ค.
ขอ ๙ โรงงานที่จะสงออกน้ําตาลทรายโควตา ค. ไดนั้น จะตอง
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(๑) ผลิตน้ําตาลทรายโควตา ก. ของแตละฤดูการผลิต มีคุณภาพถูกตองและปริมาณครบถวน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด หรือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการน้ําตาลทรายใหนําน้ําตาลทรายโควตา ก.
หรือน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์โควตา ค. ของตนในฤดูการผลิตที่ลวงแลวมาทดแทน
น้ําตาลทรายโควตา ก. ของฤดูการผลิตปจจุบัน หรือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการน้ําตาลทราย ใหโรงงาน
อื่นผลิตน้ําตาลทรายโควตา ก. ทดแทนน้ําตาลทรายโควตา ก. ของตน และโรงงานอื่น นั้นไดผลิต
ถูกตองครบถวนแลว
(๒) ผลิตน้ําตาลทรายโควตา ข. ของแตละฤดูการผลิต มีคุณภาพถูกตองและปริมาณครบถวน
ตามที่ คณะกรรมการกํ าหนด หรือได รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการน้ํ าตาลทรายให โรงงานอื่ น ผลิ ต
น้ําตาลทรายโควตา ข. ทดแทนน้ําตาลทรายโควตา ข. ของตนและโรงงานอื่นนั้น ไดผ ลิตถูกตอง
ครบถวนแลว
ในกรณีที่โรงงานใดผลิตน้ําตาลทรายโควตา ก. และน้ําตาลทรายโควตา ข. ยังไมครบตาม
ปริมาณที่คณะกรรมการกําหนด หากประสงคจะสงออกน้ําตาลทรายโควตา ค. ไปกอนในชวงระหวาง
เปดหีบ โรงงานจะตองมีน้ําตาลทรายโควตา ข. เพื่อสงมอบใหแกบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด
ไดทันตามสัญญาซื้อขายกับผูซื้อในตางประเทศ และตองมีปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก. เพียงพอตอ
การจําหนายภายในประเทศไมนอยกวาสองงวดการจําหนายน้ําตาลทรายลวงหนา ทั้งนี้ โรงงานตอง
ผลิตน้ําตาลทรายโควตา ก. และโควตา ข. ใหครบถวนตามบัญชีจัดสรร
ในกรณีโรงงานใดผลิตน้ําตาลทรายโควตา ก. และน้ําตาลทรายโควตา ข. ยังไมครบตาม
ปริมาณที่คณะกรรมการกําหนด หากประสงคจะสงออกน้ําตาลทรายโควตา ค. ไปกอนในชวงปดหีบและ
อยูระหวางการละลายน้ําตาลทราย ใหเสนอคณะกรรมการน้ําตาลทรายพิจารณาอนุมัติกอนจึงจะสงออกได
ขอ ๑๐ โรงงานใดตามขอ ๙ ประสงคจะมอบหมายใหบริษัทสงออกใดเปนผูสงออกน้ําตาล
ทรายโควตา ค. ของตน ใหแจงการมอบหมายเปนหนังสือตอคณะกรรมการน้ําตาลทราย
ขอ ๑๑ ใหบริษัทสงออกที่ไดรับมอบหมายตามขอ ๑๐ ยื่นคําขอรับหนังสืออนุญาตสงออก
น้ําตาลทรายโควตา ค. ตอคณะกรรมการน้ําตาลทรายตามแบบ กน. 9 โดยมีหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิด คุณภาพและปริม าณน้ําตาลทรายโควตา ค. ของโรงงานที่
ประสงคจะสงออกตามสัญญาซื้อขายกับผูซื้อในตางประเทศ พรอมทั้งสําเนาภาพถายเอกสารสัญญาซื้อขาย
ดังกลาวที่ไดรับรองความถูกตองแลว
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(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด คุณภาพและปริมาณน้ําตาลทรายที่ผ ลิตไดจริงและที่คงเหลือ
ของโรงงาน
(๓) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการน้ําตาลทรายกําหนด
ขอ ๑๒ ให ค ณะกรรมการน้ํ า ตาลทรายพิ จ ารณาคํ า ขอรั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตและเอกสาร
หลักฐานตามขอ ๑๑ เมื่อครบถวนถูกตองแลวใหออกหนังสืออนุญาตแกผูยื่นคําขอตามแบบ กน. 10
พรอมทั้งมีหนังสือแจงการอนุญาตไปยังกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๑๓ เมื่อไดส งออกน้ํ าตาลทรายโควตา ค. แลว ใหบริษัท สงออกที่ไดรับมอบหมาย
รายงานตอคณะกรรมการน้ําตาลทรายตามแบบ กน. 11 ภายในสามสิบวัน นับแตวันสงออก
หมวด ๓
บริษัทสงออก
ขอ ๑๔ บริษัทที่คณะกรรมการอนุญาตใหเปนบริษัทสงออก ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวายี่สิบลานบาท
(๒) มีโกดังหรือไซโลเปนของตนเองหรือที่เชาใชบริการอยูพรอมแลว
(๓) ใชเครื่องมือและอุปกรณในการขนถายน้ําตาลทรายที่ทันสมัย
(๔) มีกรรมการของบริษัทโรงงานน้ําตาลของกลุม โรงงานที่ขออนุญาตรวมเปนกรรมการ
ของบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทสงออกอยูดวย
(๕) มีปริมาณการสงออกน้ําตาลทรายรวมกันแลวไมนอยกวาสองแสนตัน
ขอ ๑๕ บริษัทสงออกที่กลุมโรงงานแตละกลุมจัดตั้งขึ้นเพื่อมอบหมายใหดําเนินการสงออก
น้ําตาลทรายใหจัดตั้งไดเพียงกลุมละหนึ่งบริษัท
ขอ ๑๖ บริษัทใดประสงคจะเปนบริษัทสงออกตามระเบียบนี้ ใหยื่นคําขอพรอมทั้งหนังสือ
จากกลุมโรงงานที่มอบหมายใหดําเนินการสงออกน้ําตาลทราย และหลักฐานที่เกี่ยวของตอสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการ เมื่อไดรับหนังสืออนุญาตเปนบริษัทสงออกแลว ใหเลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายออกหนังสืออนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
หนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีอายุหาป นับแตวัน ออกหนังสืออนุญาต แตอาจตออายุได
คราวละหาป โดยใหยื่นคําขอตออายุหนังสืออนุญาตภายในหกสิบวันกอนหนังสืออนุญาตนั้นหมดอายุ
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หมวด ๔
เงื่อนไข
ขอ ๑๗ ในกรณีจําเปนหรือเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําตาลทรายเพื่อบริโภคภายในประเทศ
คณะกรรมการอาจใหชะลอการสงออกไวตามความจําเปนและเหมาะสมได
ขอ ๑๘ ในกรณีที่บริษัทสงออกไมปฏิบัติใ หเปน ไปตามระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งของ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการอื่น ใดตามพระราชบั ญญัติอ อยและน้ํา ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย คณะกรรมการ
อาจเพิกถอนการอนุญาต ใหเปนบริษัทสงออกได
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ ใหบริษัทสงออกที่ไดรับหนังสืออนุญาตกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ มายื่นคําขอ
รับหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
จักรมณฑ ผาสุกวนิช
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

แบบ กน. 9
คํารองขอรับหนังสืออนุญาต
สงน้ําตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร

เลขที่รับ
วันที่รับ
ผูรับ

1. รายละเอียดตัวแทนผูขออนุญาตและผูซื้อน้ําตาลทราย
ตัวแทนผูขออนุญาตโดย

ทะเบียนการคา

ผูรับมอบน้ําตาลทราย
ที่อยู

ที่อยู

โดยพาหนะ

ผูซื้อน้ําตาลทราย

ปลายทางประเทศ
วันที่สงออก (โดยประมาณ)
มูลคาตอหนวย

ที่อยู
2. รายละเอียดน้ําตาลทรายที่ขออนุญาต
ปริมาณตามสัญญา
เพิ่ม

ลดรอยละ 5 เปนจํานวน

เมตริกตัน/กระสอบ ฤดูการผลิตป
เมตริกตัน/กระสอบ ชนิด

ปริมาณที่แจงรับน้ําตาลทราย

เมตริกตัน/กระสอบ ประเภท

เผื่อน้ําหนักขาดกระสอบละ 0.6 กิโลกรัมเปนจํานวน

เมตริกตัน/กระสอบ โควตา

ปริมาณที่ขออนุญาตรวมทั้งสิ้น

เมตริกตัน หรือ

กระสอบ

3. หลักฐานการประกอบการพิจารณา
1. หนังสือแจงชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายผลิตไดจริง คงเหลือและที่ประสงคจะสงออกของแตละโรงงานที่มอบหมาย
2. หนังสือยืนยันหรือรับรองของแตละโรงงานที่มอบหมายวา จะผลิตน้ําตาลทรายโควตา ก. ในแตละฤดูการผลิตจนครบจํานวนตามที่
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด
3. หนังสือของแตละโรงงานที่มอบหมายแสดงการสงมอบน้ําตาลทรายหรือยืนยันที่จะรับผิดชอบในการสงมอบน้ําตาลทรายโควตา ข. ในแตละ
ฤดูการผลิต ใหแกบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด
4. หนังสือของบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด แสดงการรับมอบน้ําตาลทราย หรือ รับรองที่จะรับผิดชอบในการสงออกน้ําตาลทรายโควตา ข.
ในสวนของแตละโรงงานที่มอบหมาย
5. สําเนาภาพถายสัญญาซื้อขายน้ําตาลทราย เลขที่ .............................................................................. ลงวันที่.......................................................
6. สําเนาภาพถายเลตเตอรออฟเครดิต เลขที่ ........................................................................................ ลงวันที่.......................................................
7. สําเนาภาพถาย TELEX ผูซื้อ ........................................................................................................... ลงวันที่ ......................................................
ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................... ผูขออนุญาต
(
)
................../................../................

(ดานหลัง)
หนวย / ......................................................
หนังสือแจงชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดจริง คงเหลือตามบัญชีจัดสรรและประสงคจะสงออกของแตละโรงงานที่มอบหมาย
ปริมาณคงเหลือตามบัญชี
ปริมาณที่ผลิต
ปริมาณที่ประสงค
โรงงาน
จัดสรร โควตา ..............
เพียงวันที่ .................................................
จะสงออก
เพียงวันที่ .........................
ขาว
บริสุทธิ์
ดิบ

รวม
รายงานปริมาณการผลิตและปริมาณคงเหลือของแตละโรงงานตองไมเกินเจ็ดวัน กอนวันยื่นคํารองขอรับหนังสือแจงการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย

ลงชื่อ ................................................................... ผูขออนุญาต
(
)
................../................../................

เลม ที่ .................................
เลขที่ ................................

แบบ กน. 10
เลขทีอ่ อก

หนังสืออนุญาตสงน้ําตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร
(สําหรับพนักงานเจาหนาที่)
1. ตัวแทนผูขออนุญาต
ชื่อ
เลขที่
ที่อยู

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

วัน หมดอายุ

ทะเบียนการคาเลขที่
จังหวัด

2. รายละเอียดผูซื้อน้ําตาลทราย
ชื่อ
ที่อยู
3. รายละเอียดน้ําตาลทรายที่อนุญาต
ปริมาณที่แจงรับ
วันที่สงออก (โดยประมาณ)
ปการผลิต
ปริมาณที่อนุญาต
ลําดับ
โรงงาน

กระสอบ หรือ
ชนิด

มูลคาตอหนวย
ประเภท
กระสอบ/เมตริกตัน แยกไดดังนี้.ปริมาณที่อนุญาต
ลําดับ
โรงงาน

เมตริกตัน
โควตา
ปริมาณที่อนุญาต

4. เงื่อนไขในการอนุญาต
1. เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย พ.ศ. ....
2. สัญญาซื้อขายน้ําตาลทราย เลขที่........................................................................................ ลงวันที่ .................................................................
3. ตามสําเนาเลตเตอรออฟเครดิต เลขที่ ................................................................................ ลงวันที่ ..................................................................
4. ตามคํารอง กน. 9 เลขที่รับ ................................................................................................ ลงวันที่ ..................................................................
5. อื่น ๆ ..................................................................................................................................................................................................................
อนุญาตใหสงออกน้ําตาลทรายตามรายการดังกลาวขางตน ตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการอนุญาตใหสงออกน้ําตาลทราย พ.ศ. 2550 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (20) และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
ออกใหเมื่อวันที่ ......................................................................
ลงชื่อ ................................................................... ผูอนุญาต
คณะกรรมการน้ําตาลทราย/บุคคลที่คณะกรรมการน้ําตาลทรายมอบหมาย

แบบ กน.11

แบบรายงานรายละเอียด การสงออกน้ําตาลทราย

เลขที่ .....................

ขาพเจา/บริษัท ……………………….………………………………ซึ่งเปนตัวแทนผูขออนุญาต โดยนาย/นาง/นางสาว ………….……..……………………………ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท/ผูจัดการ/ผูรับมอบอํานาจทําการแทน
ขอยื่นรายงานตอคณะกรรมการน้ําตาลทราย เพื่อรายงานรายละเอียดการสงออกน้ําตาลทราย ดังนี้ :โดยพาหนะ ............................................... ชวงเวลาสงมอบ ................................................. …ปลายทางประเทศ………………….….ตามใบอนุญาตกรมการคาตางประเทศ ที่…………………..……ลงวันที่…………………………………
เลตเตอรออฟเครติด เลขที่ ........................... ลงวันที่ .....…….................…สัญญาซื้อขายเลขที่ ……………………………….ลงวันที่ …………………………………….ชวงเวลาสงมอบ…………………………………………………………………………
หนังสืออนุญาต แบบ กน.10 เลขที่ ...................… ลงวันที่ …………………………….ปริมาณตามสัญญา………………………….เมตริกตัน/กระสอบ ชนิด……………………………….. ปการผลิต……………………………..……………..……………..
โควตา .................................. มูลคาตอเมตริกตัน ...............................มูลคารวม...................................เหรียญสหรัฐ หรือ ............................ บาท คาโพล...............................ความชื้น ..............................ประเภทที่สงมอบ ...........................
ลําดับ

โรงงาน

ปริมาณตาม อ.3

ปริมาณตาม กน.10 ปริมาณการสงออก

ปริมาณตาม BL

ทําที่ทําการสงมอบ ................................................... จํานวน ...................................... กระสอบ/เมตริกตัน
ทําที่ทําการสงมอบ ................................................... จํานวน ...................................... กระสอบ/เมตริกตัน

ลําดับ

โรงงาน

ปริมาณตาม อ.3

ปริมาณการสงออก

ปริมาณตาม BL

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ผูรายงาน
(

ทําที่ทําการสงมอบ ................................................... จํานวน ...................................... กระสอบ/เมตริกตัน
ทําที่ทําการสงมอบ ................................................... จํานวน ...................................... กระสอบ/เมตริกตัน

ปริมาณตาม กน.10

)

ลงชื่อ

ผูรับรายงาน
(

)
...…...../...……........../...…….........

